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28. - 30. travnja 2016.
Prof. dr. sc. Srećko Zuglia bio je doajen discipline građanskog procesnog prava te jedan od osnivača
moderne procesnopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen u Istri, u selu
Čulji, općina Gračišće, školovao se u Pazinu, Beču i Zagrebu, a prije početka svoje akademske karijere
radio je kao pripravnik i sudac u Puli, Rovinju, Trstu, Tuzli, Sarajevu i Zrenjaninu. Uz udžbenike i
komentare zakona iz područja građanskog procesnog prava, jedan je od rijetkih hrvatskih procesualista
koji je širu pozornost posvetio organizaciji pravosuđa, o čemu je napisao monografiju Sudovi i ostali
organi koji učestvuju u vršenju građanskog pravosuđa.
Projekt Hrvatske zaklade za znanost Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i
regionalnih integracijskih procesa: jedinstvo i različitost skupom koji organizira u rodnom mjestu
profesora Zuglie nastoji produbiti znanstveni i stručni interes za neke od središnjih tema kojima se on
bavio, a koje su i u središtu interesa ovog znanstvenog projekta.
Prezentacija radova i diskusije na skupu odvijat će se u tri dijela. U prvom će se dijelu raspravljati o
organizacijskim temama, s posebnim osvrtom na nastojanja da se uspostavi sustav sudova u čijem će
sastavu sudjelovati suci i drugi pravosudni službenici i dužnosnici koji su regrutirani i imenovani na
način koji jamči objektivnost, stručnost i transparentnost kriterija. U drugom dijelu će se,
raspravljajući o ustroju građanskog pravosuđa, tematizirati uloga i funkcija Vrhovnog suda, s
posebnim osvrtom na promjene koje su se zbivale od Zuglina vremena do danas, kao i na plan budućih
promjena. Treći dio skupa bavit će se nastojanjem da se kombinacijom postupovnih, izvanpostupovnih
i pretpostupovnih čimbenika uz aktivno sudjelovanje raznih pravnih profesija i organizacija ostvari
pristupačno i djelotvorno građansko pravosuđe. U tom će se kontekstu posebno raspravljati o dvije
teme: o razvoju besplatne pravne pomoći kao pretpostavke stvarnog i aktivnog korištenja procesnih
prava te o jačanju uloge alternativnog rješavanja sporova (medijacije i arbitraže) kao
komplementarnog dijela sustava pravne zaštite prava građanske naravi.
U svakom od tih triju dijelova nastojat će se, uz znanstveno-teorijski doprinos iz perspektive doktrine
građanskog procesnog prava, osigurati i historijsko-evolutivna, kao i stručno-empirijska podloga. U tu
će svrhu izlagati pravni znanstvenici raznih profila (procesualisti, teoretičari i pravni povjesničari koji
čine osnovu tima TCJust projekta), uz sudjelovanje i raspravu s vodećim pravnim praktičarima
(sucima, odvjetnicima, medijatorima i drugima).
Uz suradnju s lokalnom zajednicom te pravnicima iz Istre, na skupu će se nastojati potaknuti i
mogućnost da se sličan kolokvij održava redovito i u budućnosti.

PREOBRAZBA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA
U HRVATSKOJ I SUSJEDNIM ZEMLJAMA
Suvremenost i povijesna perspektiva: in memoriam prof. Srećko Zuglia (1888. – 1969.)
Pazin i Gračišće (Istra, Hrvatska)
Radni program skupa
Četvrtak, 28. travnja 2016.
13,30 – 15,30

Radni ručak u Gračišću

15,30 – 16,00

Otvorenje skupa: uvodne riječi i prisjećanje na rad prof. Zuglie (prezentacija
studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu – I. Vidović, D. Kranjčec, B. Sadrić)

16,00 – 19,00

Prvi dio: Uspostavljanje kompetentnog i nepristranog građanskog
sudstva – od obrazovanja i imenovanja do napredovanja i stručnog
usavršavanja sudaca i drugih pravosudnih djelatnika
Aktualno stanje
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, Pravni fakultet u Zagrebu:
Neovisnost hrvatskog sudstva – tradicijski deficit
prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet u Zagrebu:
Preobrazba hrvatskog sudstva – glavni izazovi u reformama sustava
obrazovanja i imenovanja sudaca
Željko Šarić, sudac Vrhovnog suda RH:
Iskustva iz rada Državnog sudbenog vijeća
Rasprava
Diskutanti:
Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH
Povijesna perspektiva
doc. dr. sc. Tomislav Karlović, Pravni fakultet u Zagrebu:
Sudska vlast u rimskim provincijama
Opća diskusija

19,30 – 23,00

Radna večera u Gračišću
Petak, 29. travnja 2016.

9,30 – 13, 00

Drugi dio: Vrhovni sud između privatnopravne i javnopravne funkcije
Modelski, komparativni i povijesni aspekti
prof. dr. sc. Alan Uzelac i Marko Bratković, Pravni fakultet u Zagrebu:
Ustavna i zakonska uloga Vrhovnog suda kao jamca jedinstvene primjene
prava – revizija, quo vadis?
Jan Zobec, sudac Ustavnog suda Republike Slovenije
Reforma revizije u Republici Sloveniji – osnovni elementi i razlozi njena
uspjeha
prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet u Zagrebu
Justinijanove sudske instancije u Istri i njihovo „dugo trajanje“

Rasprava: Kako se riješiti zagušenja predmetima i ostvariti ustavnu funkciju
Vrhovnog suda? Stajališta iz sudske prakse
Doprinosi diskusiji:
Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH
Branko Medančić, sudac Vrhovnog suda RH
Treći dio: Besplatna pravna pomoć i pristup pravosuđu
dr. sc. Barbara Preložnjak, Pravni fakultet u Zagrebu:
Ima li Hrvatska dobro uređen sustav besplatne pravne pomoći?
doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, Pravni fakultet u Osijeku:
Pro bono rad odvjetnika: kršenje odvjetničke etike?
13,00 – 14,30

Radni ručak u Gračišću

14,30 – 17,00

Treći dio (nastavak): Alternativne metode rješavanja sporova kao način
ostvarenja prava na pristup djelotvornoj pravnoj zaštiti
doc. dr. sc. Ivan Milotić, Pravni fakultet u Zagrebu:
Pravna narav i funkcije arbitraže u rimskom pravu
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet u Zagrebu:
Ubrzani arbitražni postupak – inovacija u Zagrebačkim pravilima
dr. sc. Srđan Šimac, predsjednik HUM-a, sudac Visokog trgovačkog suda RH
Medijacija i/ili parnični postupak: kako poboljšati kvalitetu usluga koje
pravosuđe pruža svojim korisnicima?
doc. dr. sc. Slađana Kramar Aras, Pravni fakultet u Zagrebu
Obiteljska medijacija kao novi način rješavanja obiteljskih sporova
Rasprava

18,00 – 20,30

Odlazak u Beram, zajednička večera

Subota, 30. travnja 2016.
Razgledavanje pazinskog kraja, povratak sudionika izvan Istre

